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บทคัดยอ 
เปนที่ทราบกันดีถึงการเจือปนดวยเรดอนปริมาณสูงในนํ้าพุรอน ผลตรวจวัดปริมาณแกสเรดอนในอากาศ 

นํ้าพุรอน และน้ําแรบรรจุขวด บริเวณธารนํ้าพุรอน อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี พบวา ปริมาณแกสเรดอน ใน

อากาศภายในและภายนอกอาคาร มีคาต้ังแต 10 ± 1 ถึง 17 ± 7 และ ต้ังแต 11 ± 4 ถึง 147 ± 17 Bq/m3 ตามลําดับ 

ปริมาณแกสเรดอนในธารนํ้ารอนที่ตนกําเนิดมีคาต้ังแต 95 ± 1.2 ถึง 154 ± 1.9 ในบอแชนํ้าแรมีคา 2 ± 0.4 ถึง 9 ± 0.3 

ในนํ้าแรบรรจุขวดหลังบรรจุ 7 วัน มีคา 17 ± 0.9 และหลังบรรจุขวด 90 วัน มีคา 0.2 ± 0.036 Bq/l ตามลําดับ 

รายงานไดเปรียบเทียบกับคามาตรฐานอางอิงขององคการพิทักษสิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับแกส

เรดอนในอากาศ 148 Bq/m3 เกณฑปลอดภัยสําหรับนํ้าอุปโภค 150 และน้ําบริโภค 11 Bq/l ตามลําดับ รายงานยังได
ประเมินรังสีขนาดเสี่ยงสําหรับนักทองเที่ยว ชาวบานที่อยูอาศัยบริเวณนํ้าพุรอน และพนักงานในรีสอรต 
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Abstract 
High concentration of radon gas in hot spring water is well known. Result of radon gas measurement in 

air, hot spring water and bottled mineral water in the area of a hot spring, Suan Phueng district, Ratchaburi 
province revealed the radon concentration in air inside and outside the building ranged from 10 ± 1 to 17 ± 7 and 
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11 ± 4 to 147 ± 17 becquerel/m3, respectively. Radon in hot spring water at origin ranged from 95 ± 1.2 to 154 ± 
1.9, in spa pool ranged from 2 ± 0.4 to 9 ± 0.3, and in bottled mineral water 7 days and 90 days after production 
were 17 ± 0.9 and 0.2 ± 0.036 becquerel/L, respectively. The radon concentration levels were within the reference 
level of the US Environmental Protection Agency for radon in air that is 148 becquerel/m3, AMCL (alternative 
maximum concentration limit) for raw water that is 150, and MCL (maximum concentration limit) for drinking 
water that is 11 becquerel/L. Committed effective doses for tourists, local people and resort workers were 
assessed. 

Key words:  radon, hot springs, committed effective dose 
 

1. บทนํา 
 

เปนท่ีทราบกันดีถึงการเจือปนดวยเรดอนปริมาณสูงในนํ้าพุรอน1-8 อยางไรก็ตาม การ
ทองเที่ยวแบบพักผอนควบคูกับการเสริมสรางสุขภาพและบําบัดรักษาโรคดวยการทําสปาน้ําแร อาบ
น้ําแร แชน้ําพุรอน และการดื่มน้ําแร ก็กําลังไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ไปท่ัวโลก รวมท้ังประเทศ
ไทย ในประเทศไทยมีบันทึกจากการสํารวจของกรมทรัพยากรธรณีวา มีน้ําพุรอนธรรมชาติอยูถึง 109 
แหง9 และบางแหงไดรับการพัฒนาเปนสถานพักผอนและเสริมสุขภาพ (สปา) ถึงแมจะมีขอสงสัยวา
แกสเรดอนในน้ําพุรอนเหลานี้จะมีผลตอสุขภาพสําหรับ ผูประกอบอาชีพ (ผูทํางานในสถานพักผอน) 
หรือนักทองเท่ียวหรือไม  

เรดอนในน้ําพุรอนเกิดข้ึนได 2 ลักษณะ คือแกสเรดอนละลายอยูในน้ํา หรือแกสเรดอนที่เกิด
จากการสลายของเรเดียม-226 ท่ีละลายอยูในน้ํา กลาวคือ เม่ือฝนตก น้ําฝนก็จะไหลซึมผานช้ันดินและ
หินลงสูใตผิวโลก ระหวางทางน้ําฝนก็จะละลายเอาแกสเรดอนท่ีเกิดจากการสลายของเรเดียม-226 ใน
ช้ันดินและหิน บางสวนก็จะละลายเอาเรเดียม-226 ท่ีเจือปนในช้ันดินและหินเอาไปดวย เม่ือน้ําไหล
ผานช้ันดินและหินนานเขา ก็จะสะสมเอาแกสเรดอนและเรเดียม-226 เขาไวมากข้ึน จนกระท่ังน้ํานั้น
ไดสัมผัสกับความรอนจากบริเวณใจกลางโลก ก็จะถูกแรงดันแทรกตามรอยแยกของเปลือกโลกพุง
ข้ึนมาเปนน้ําพุรอน ดังนั้น จึงมักพบเสมอวาน้ําพุรอนจะมีปริมาณความเขมขนของแกสเรดอนสูงมาก
เปนพิเศษ 

ผลตอสุขภาพจากการดื่มกินน้ําพุรอนท่ีมีแกสเรดอนละลายอยูในปริมาณสูงเกิดจาก รังสี
แอลฟาท่ีเกิดจากการสลายของเรดอน เปนสาเหตุของการกอโรคมะเร็งของอวัยวะตาง ๆ เชน ปอด ตับ 
ไต และตอมเพศ ผลตอสุขภาพอีกประการหนึ่ง คือเม่ือแกสเรดอนระเหยจากน้ําจะใหความเส่ียงจาก
การหายใจ รังสีแอลฟาจากการสลายของเรดอนจะทําลายเน้ือเยื่อปอด อันเปนสาเหตุของการเกิด
โรคมะเร็งปอด พบวาเรดอนเปนสาเหตุการปวยดวยโรคมะเร็งปอดเปนอันดับสองรองจากบุหร่ี10  มี
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รายงานผลการศึกษาวาปริมาณเรดอนในอากาศทุก ๆ 1 Bq/m3 ท่ีเพิ่มข้ึน จะเพิ่มโอกาสตอการปวยเปน
โรคมะเร็งปอด ถึง 1.6 x 10-4 เทา11 

ไพฑูรย และ สมชัย12 ไดศึกษาปริมาณแกสเรดอนในนํ้าพุรอนธรรมชาติในประเทศไทย
จํานวน 22 จังหวัด 75 ตัวอยาง พบวา ตัวอยางน้ําจากจังหวัดเชียงใหมมีคาต่ําสุด คือ 0.8 Bq/L และ
ตัวอยางน้ําจากจังหวัดสุราษฏรธานีมีปริมาณเรดอนละลายสูงสุด คือ 7, 219.7 Bq/L รองลงมาคือ 
จังหวัดชุมพร 4,514.4 Bq/L ตัวอยางน้ําท่ีมีปริมาณเรดอนละลายปานกลางคอนขางสูง คือ จังหวัด 
ลพบุรี (14.5-130.8 Bq/L) จังหวัดระนอง (16.3-176.0 Bq/L) และจังหวัดราชบุรี (23.6-171.1 Bq/L) 
โดยวัดไดสูงสุดท่ีอําเภอสวนผ้ึง (171.1 Bq/L) 

ธารน้ํารอน อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เปนธารน้ํารอนขนาดเล็ก มีตนกําเนิดจากเทือกเขา
ตะนาวศรี มีความรอนเฉล่ีย 50-57 องศาเซลเซียส ปจจุบันเปนแหลงพักผอนท่ีกําลังเปนนิยม และ
แพรหลายในหมูนักทองเท่ียวมากข้ึนเร่ือย ๆ อยางไรก็ตามยังไมมีการประเมินระดับรังสีท่ี
ผูประกอบการ ประชาชนในทองท่ี และนักทองเท่ียว จะไดรับเนื่องจากการใชเวลาในสถานท่ีดังกลาว 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงไดรวมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.) 
สํารวจปริมาณเรดอนในอากาศและปริมาณเรดอนละลายในนํ้าดื่ม และน้ําใช ของบริเวณดังกลาว 
รายงานยังไดประเมินรังสีขนาดเส่ียงของนักทองเท่ียว ชาวบาน และพนักงานของรีสอรต จะไดรับ ใน
การใชเวลา ณ บริเวณน้ําพุรอนแหงนี้ 
 

2. วิธีการ 
  

ทําการวัดระดับแกสเรดอนในอากาศ 11 จุด บริเวณน้ําพุรอนและบริเวณใกลเคียง ตามแผนผัง
ดังแนบ (Fig. 1) ดวยเคร่ืองวัดชนิด Ionization chamber Atmos 12 dpx (ATMOS) 13 สําหรับตัวอยางน้ํา 
ใชขวดแกวขนาด 1 L หยอนลงใตน้ําปลอยใหน้ําเขาเต็มขวด ปดฝาใหสนิทแลวดึงข้ึนจากน้ํา นํามา
วิเคราะหท่ีหองปฏิบัติการวัดแกสเรดอนของ สทน. ภายใน 1-2 วัน เพื่อไมใหแกสเรดอนในน้ําสูญเสีย
ไปมาก โดยผลที่ตรวจวัดจะถูกคํานวณยอนกลับไปท่ีเวลาเก็บตัวอยางเสมอ วิธีการตรวจวัดใชวิธีของ 
Belloni และคณะ14 
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Fig. 1  แผนท่ีอําเภอสวนผ้ึง 
จังหวดัราชบุรี 

3. ผลการตรวจวัดและวิจารณ 
 

ตารางท่ี 1 และ 2 แสดงผลการตรวจวดัแกสเรดอนในอากาศและนํ้า ตามลําดับ 
ผลการตรวจวัดปริมาณเรดอนในอากาศในพ้ืนท่ีเปดโลง เชน โรงผลิตน้ําดื่ม และอุทยาน มีคา

ต่ํา เทียบเทาระดับรังสีพื้นฐานของประเทศไทย แตในพื้นท่ีปด เชนในรีสอรต มีปริมาณของแกส
เรดอนในอากาศคอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งหองน้ํา และหองนอน ซ่ึงมักปดสนิทเพราะผูพัก
ตองการความเปนสวนตัวสูง ปริมาณเรดอนในอากาศในหองนอนของรีสอรตมีคาตั้งแต 122 ถึง 147 
Bq/m3 เทียบเทากับคามาตรฐานอางอิงกําหนดโดยองคการพิทักษ ส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency USEPA) ซ่ึงกําหนดไวท่ี 148 Bq/m3 15 
เปรียบเทียบกับผลสํารวจปริมาณแกสเรดอนในอากาศในอาคารท่ีอยูอาศัยในจังหวัดขอนแกน (4 ถึง 
37 Bq/m3)16  สงขลา (5 ถึง 73 Bq/m3) 17 และเชียงใหม (1 ถึง 109 Bq/m3)18 เฉล่ีย 19.5± 13.7 Bq/m3 
 

ตารางท่ี 1 ปริมาณแกสเรดอนในอากาศภายใน และภายนอกอาคาร บริเวณธารน้ําพุรอน อําเภอสวนผ้ึง 
จังหวดัราชบุรี 

บริเวณ สถานท่ีเก็บตัวอยาง 
ปริมาณแกสเรดอนในอากาศ 

(Bq/m3) 
หองพัก 1 147+17 บริเวณรีสอรต  
หองพัก 2 122+14 

 หองน้ําในหองพัก 81+12 
 หองอาหาร 69+11 
 บอแชน้ําแร 17+7 

หองพัก 25+8 โรงผลิตน้ําดื่ม 
 หองผลิตน้ําดืม่ 29+10 
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อุทยาน หองนิทรรศการ 10 ± 1 
 รานขายของฝาก 24 ± 7 
 สํานักงานฯ 11 ± 4 
 บานพักฯ 23 ± 5 
 

ปริมาณแกสเรดอนในน้ําอุปโภค ทุกคาไมมีคาใดเกินเกณฑกําหนดปลอดภัยสําหรับน้ําดื่ม 
(Maximum concentration limit (MCL)) ของ USEPA19 ซ่ึงกําหนดไวท่ี 11 Bq/L ยกเวน ธารน้ํารอน 1 
และ 2 ท่ีมีคาเทียบเทาเกณฑกําหนดปลอดภัยสําหรับน้ําอุปโภค (Alternative maximum concentration 
limit (AMCL)) กําหนดโดย USEPA19 เชนกันท่ี 150 Bq/L ซ่ึงแกสเรดอนปริมาณน้ี เม่ือระเหยสูอากาศ
จะทําใหบริเวณน้ีมีระดับแกสเรดอนในอากาศประมาณ 9.5-15.4 Bq/m3 ซ่ึงสอดคลองกับระดับแกส
เรดอนภายนอกอาคารท่ีวัดไดในการสํารวจคร้ังนี้ (ตารางท่ี 1) 

ปริมาณเรดอนละลายในน้ําดบิสําหรับผลิตน้ําแรบรรจุขวดมีคา 126 Bq/L เกินคา MCL 
อยางไรก็ตามเม่ือผานกระบวนการผลิตและบรรจุแลว 7 วัน ปริมาณเรดอนละลายลดลงเหลือ 17 Bq/L 
และเหลือเพียง 0.2 Bq/L เม่ือผานกระบวนการผลิตและบรรจุแลว 90 วัน แสดงวาน้ําพุรอนไมละลาย
เรเดียม-226 จากดินและหนิหรือละลายนอยมาก ปริมาณเรดอนในนํ้าลดลงเนื่องจากการสลายดวยคร่ึง
ชีวิต 3.82 วัน ในท่ีนีเ้ม่ือน้ําผานกระบวนการบรรจุแลว 7 วนั ยังคงมีปริมาณเรดอนละลาย 17 Bq/L 
อาศัยกฎการสลายของเรดอน ถาจะใหน้ําแรบรรจุขวดนีมี้ความปลอดภัยตอผูบริโภค ผูผลิตควรเก็บน้ํา
นี้ไวไมนอยกวา 8 วนัหลังการผลิตกอนจําหนาย ซ่ึงจะทําใหปริมาณเรดอนละลายเหลือเทากับ 11 
Bq/L พอด ี
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณเรดอนละลายในน้ําพุรอน และนํ้าแรบรรจุขวด บริเวณธารน้ําพุรอน อําเภอสวนผึ้ง 
จังหวดัราชบุรี 

บริเวณ สถานท่ีเก็บตัวอยาง 
ปริมาณเรดอนละลาย 

(Bq/L) 
ธารน้ํารอนจุดท่ี 1 154 ± 1.9 ตนกําเนดิธารน้ํา

รอน ธารน้ํารอนจุดท่ี 2 95 ± 1.2 
 บอแชน้ําแรสาธารณะ 9 ± 0.3 
รีสอรต บอแชน้ําแร 2 ± 0.4 
 น้ําจากกอก 12 ± 0.3 
โรงผลิตน้ําดื่ม น้ําดิบ (ลึก 20 ม.) 126 ± 1.6 
 น้ําแรบรรจุขวด (หลังบรรจุ 7วัน) 17 ± 0.9 
 น้ําแรบรรจุขวด(หลังบรรจุ 90 วัน) 0.2  ±  0.036 
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อุทยาน น้ําตก 2 ± 0.6 
 น้ําจากกอก 1 ± 0.5 
 

การคํานวณคารังสีขนาดเส่ียงเนื่องจากการหายใจเอาแกสเรดอนเขาสูรางกาย คํานวณไดโดย
ใชสมการของ UNSCEAR (2000)20 ดังนี้ 
 

Committed effective dose = AM (Bq/m3) × 0.4 × a (h) × 9 nSv (Bq/m3/h) 
 

เม่ือ AM (arithmetic means) คือ คาเฉล่ียปริมาณเรดอนในอากาศหนวยเปน Bq/m3 
0.4 คือ equilibrium factor สําหรับเรดอนในบาน กําหนดโดย United Nation Scientific 

Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 
9 nSv (Bq/m3/h) คือ conversion factor โดยคิดวาเม่ือบุคคลอาศัยอยูในบรรยากาศท่ีมีเรดอน 1 

Bq/m3 ในเวลา 1 h จะกอใหเกิดคารังสีขนาดเส่ียง 9 nSv 
ดังนั้นถาสมมติวานักทองเท่ียวใชเวลา 3 วัน 2 คืน ในสถานพักผอนโดยพักอาศัยอยูในรีสอรต

ท้ังหมด คารังสีขนาดเส่ียงท่ีจะไดรับจากการหายใจคือ 147 (Bq/m3) × 0.4 × 50 (h) × 9 nSv (Bq/m3/h) 
หรือ 0 .026 mSv และสําหรับชาวบานท่ีอยูอาศัยในบริเวณน้ําพุรอน คารังสีขนาดเส่ียงที่จะไดรับ คือ 
0.388 mSv/y และสําหรับพนักงานท่ีท้ังทํางานและพักอาศัยในรีสอรตดวย คือ 1.74 mSv/y คารังสี
ขนาดเส่ียงเฉล่ียสําหรับบุคคลท่ัวไปที่ไดรับจากการหายใจ มีคาประมาณ 1.2 mSv/y 20 

สําหรับการคํานวณหาปริมาณรังสีขนาดเส่ียงจากการบริโภคเรดอน ตัวคูณหาปริมาณรังสี
ขนาดเส่ียงคือ 10-8 Svซี/Bq ดังนั้น ถาชาวราชบุรีจะใชน้ําพุรอนจากธารน้ํารอนเพื่อการบริโภคตลอดป 
จะไดรับรังสีขนาดเส่ียง 0.69 ถึง 1.12 mSv/y คารังสีขนาดเส่ียงเฉล่ียสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีไดรับจาก
การกินมีคา 0.3 mSv/y20 ขณะท่ีเกณฑอนุญาตของการไดรับรังสีขนาดเส่ียงจากการดื่มน้ํา กําหนดโดย
องคการอนามัยโลกไมเกิน 100 μmSv/y21 ดังนั้น จึงไมแนะนําใหใชน้ําจากนํ้าพุรอนเพื่อการบริโภค 
แตสามารถใชเปนน้ําใชในชีวิตประจําวันได 

ระบบระบายอากาศท่ีดีมีสวนสําคัญในการชวยลดปริมาณเรดอนในอากาศอยางมาก G. Song 
และคณะ22 ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเรดอนในอากาศในหองนอนของโรงแรม 2 แหง ใกลน้ําพุรอน 
ในประเทศจีน พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางโรงแรมที่มีการถายเทอากาศท่ีดี (172 + 85 
Bq/L) กับโรงแรมท่ีไมมีการถายเทอากาศที่ดี (677+55 Bq/L) จากผลการตรวจวัดในตารางท่ี 1 ปริมาณ
เรดอนในอากาศบริเวณท่ีเปนสถานท่ีเปดโลงมีคาต่ํามาก เทียบเทาคาระดับรังสีพื้นฐาน แตในรีสอร
ตซ่ึงมักเปนพื้นท่ีปด จะมีปริมาณเรดอนในอากาศคอนขางสูง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปด เชน หองน้ําและ
หองนอน เปนตน ดังนั้น จึงควรเปดหนาตางใหมีการถายเทของอากาศทุก ๆ วัน โดยอัตราการถายเท
อากาศจะชวยลดปริมาณแกสเรดอนในอากาศไดตามสมการ23  

( )vo VCC λλ += /1/  
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โดย C  คือ ความเขมขนของปริมาณแกสเรดอนหลังติดต้ังระบบถายเทอากาศ 

oC  คือ ความเขมขนของปริมาณแก็สเรดอนกอนติดต้ังระบบถายเทอากาศ 
V  คือ ปริมาตรของหอง 
λ  คือ อัตราการสลายของแกสเรดอน 0.000126 ตอนาที 

 vλ  คือ อัตราการถายเทของอากาศในหอง (ventilation rate) ตอนาที 
 
 

4. สรุป 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดทําการตรวจวัดระดับเรดอนในอากาศ น้ําพุรอน  และน้ําแรบรรจุขวด 
บริเวณธารน้ําพุรอน จังหวัดราชบุรี พบวา ปริมาณแกสเรดอนในอากาศภายใน และภายนอกอาคาร มี
คา 10 ± 1 - 147 ± 17 Bq/m3 ปริมาณแกสเรดอนในธารน้ําพุรอนท่ีตนกําเนิดมีคา ตั้งแต 95 ± 1.2 ถึง 
154 ± 1.9 Bq/L ในบอแชน้ําแร มีคาต้ังแต 2 ± 0.4 -9 ± 0.3 Bq/m3 ในน้ําแรบรรจุขวดหลังบรรจุ 7 วัน 
มีคา 17 ± 0.9 Bq/L และหลังบรรจุขวด 90 วัน มีคา 0.2 ± 0.036 Bq/L องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดคามาตรฐานอางอิงของแกสเรดอนในอากาศไวท่ี 148 Bq/m3 น้ําอุปโภค 
150 Bq/L และนํ้าบริโภค 11 Bq/L 

พบวา ระดับเรดอนในอากาศต่ําหรือเทียบเทาคามาตรฐานอางอิงของ US EPA ปริมาณเรดอน
ในธารน้ําพุรอนท่ีตนกําเนิดมีคาสูงกวาเกณฑอางอิงสําหรับน้ําบริโภคแตเทียบเทาเกณฑอางอิงสําหรับ
น้ําอุปโภค ดังนั้น ไมแนะนําใหใชน้ําจากธารน้ําพุรอนเพื่อบริโภคโดยตรง สําหรับน้ําแรบรรจุขวด 
เม่ือผานกระบวนการผลิตแลว ปริมาณแกสเรดอนลดลงจนอยูในระดับท่ีปลอดภัยตอการบริโภค 
อยางไรก็ตามแนะนําใหผูผลิตเก็บสินคาไวไมนอยกวา 8 วัน หลังการผลิตเพ่ือความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค  

การคํานวณคารังสีขนาดเส่ียงสําหรับนักทองเท่ียวท่ีพักในรีสอรตเปนเวลา 3 วัน 2 คืน ไดรับ 
0.026 mSv ชาวบานท่ีอยูอาศัยบริเวณธารน้ําพุรอน 0.388 mSv/y  และพนักงานของรีสอรตท่ีพักอาศัย
ในรีสอรตไดรับ 1.74 mSv/y เกณฑปลอดภัยของการไดรับรังสีขนาดเส่ียงสําหรับบุคลท่ัวไปกําหนด
ไวท่ี 1 mSv/y 
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